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56a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 09/12/2019, das 11h35 às 12h20 
SALA DAS Aságuas – bloco L 

 

Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Maria Cristina de Sá, Rosana 
Mendes, Valmir José de Macedo e Vinicius Vieira. 

Ausentes:, Evânia Vieira, Jorge Thierry, Márcio Rosa Rodrigues, Simone 
Vendruscolo  e Thamiris de Oliveira.  

  

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1,  INFORMES: 

 Última reunião do ano da Aságuas será dia 16 de dezembro.  

 Cristina informou que estará viajando de 10 de dezembro a 28 de 
dezembro. 

. 

2. BAILE DA ASÁGUAS:   

Vinícius fez um breve balanço das vendas de ingresso, informando que o 
balanço financeiro completo será apresentado na reunião do dia 16/12:  

103 ingressos foram vendidos, 6 foram cortesias e 11 não foram vendidos. 
Duas pessoas não compareceram e um associado consultou a possibilidade 
de reembolso. Sobre o pedido de reembolso, decidiu-se que devido ao 
pagamento do buffet já ter sido realizado, não seria cabível e Vinicius 
deveria informar o associado desta decisão. 

Sobre a avaliação da festa houve reclamações a respeito do espaço, alguns 
afirmaram que o espaço anterior era melhor e da localização, porque não 
houve sinalização, o que dificultou e atrasou o acesso de alguns sócios. 
Considerou-se muito boa e animada a festa, com participação boa dos 
associados. No geral muitas pessoas elogiaram a festa, a comida servida e 
a banda. 

Por fim, a  diretora Maria Cristina agradeceu as homenagens.que lhe foram 
prestadas na festa pela diretoria da Aságuas, se disse muito sensibilizada 
pela placa que lhe foi entregue com os dizeres “Há aqueles que lutam um 
dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores. Porém, há os 
que lutam a vida toda, Esses são imprescindíveis (Bertold Brecht).” 

A presente ata foi aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva da Aságuas 
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